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PRINSES ASTRID IS EERSTE ROYAL DIE ZICH MENGT IN DEBAT OVER TOELAGE

«Dotatie verlagen?
Geen probleem»
Voor de eerste keer heeft een lid van de koninklijke familie zich openlijk uitgesproken over de
dotaties. Prinses Astrid zegt dat ze er geen
enkel probleem mee heeft als de regering haar
toelage zou herzien. Ze vindt wel dat er «een
evenwicht moet zijn» tussen die aanpassing en
het werk dat ze toch al twintig jaar uitvoert voor
ons land. Dat vertelde de prinses tegen een
ploeg van het VTM-magazine ‘Royalty’.
ANNICK DE WIT
De prinses mag niet voor de
camera reageren, aldus de reportagemakers van ‘Royalty’, maar
Astrid heeft hen op de terugweg
van een werkbezoek aan het
Wereld Economisch Forum in
Davos toch haar mening gegeven,
met de bedoeling dat die kenbaar
wordt gemaakt. Dat de discussie
gevoerd wordt, is normaal en de
prinses zal aanvaarden wat de
regering beslist, zegt ze. Maar: «Ik
zou toch graag pleiten voor meer
evenwicht tussen enerzijds de
vraag naar aanpassingen van de
dotaties en anderzijds de activiteiten die ik in het belang van ons
land en zijn bevolking gedurende
20 jaar heb uitgevoerd», zo citeert
VTM haar letterlijk.

nu nog 1,4 miljoen euro per jaar
— wordt na de perikelen rond
haar stichting Fons Pereos al vervroegd teruggeschroefd met een
half miljoen euro. Over die van
Astrid en Laurent wordt nadien

gediscussieerd. Tegen de zomer
hoopt de regering ermee klaar te
zijn. Dat het allemaal met veel
minder moet, daar bestaat politieke consensus over.
Met meer duidelijkheid, daar gaat
ook de prinses mee akkoord, zegt
ze. Maar ze benadrukt dat ze voor
die dotatie ook iets in de plaats
stelt. «Ze voelt zich toch een beetje persoonlijk aangevallen», zegt
reporter Reinhout Goddyn. «Ze
vraagt zich af of ze dan 20 jaar
lang zo verkeerd bezig is geweest.
De discussie ziet ze ook als een
teken van wantrouwen over haar
werk.»
Luk Van Biesen: «Het herzien van
de dotaties doet geen afbreuk aan
het goede werk dat de prinses ongetwijfeld levert. Het zou erg zijn
mochten we zo veel geld uitgeven

SLECHTS
PEULSCHIL
VOOR HAAR

Prinses Astrid deed haar
uitspraak in Davos. Belga

aan slecht werk. Maar de vraag is
of het nog nódig is. De regering
stelt wel haar eigen mensen aan.
Dat de koninklijke familie dit
doet, is niet meer van deze tijd.»

Vangnet
Aangezien ze gehuwd is met een
man die in het gewone burgerleven een stevig eigen inkomen
heeft opgebouwd, zou Astrid
wellicht minder zwaar te lijden
hebben onder een ingekrompen
dotatie dan haar broer prins
Laurent, die jaarlijks 307.000 euro
krijgt. Van Biesen: «Het is niet aan
de regering om voor de leden van
de koninklijke familie een sociaal
vangnet te voorzien. Er zijn andere families in dit land die op dat
vlak een grotere bekommernis
vandoen hebben.»

Een 69-jarige man uit We
gem is gisteravond iets na
ten om het leven gekome
een tragisch ongeval voor
woning. Jacques Delaere
thuis gearriveerd met
vrouw, die aan het stuur
hun Mercedes zat. Omda
echtgenote niet graag de
in de garage parkeert, st
het koppel uit, zodat Jacq
achter het stuur kon pla
nemen. Voor dat gebeurde
gon de auto echter achteru
bollen. In een reflex probe
de man de Mercedes tege
houden, maar hij struikeld
belandde onder het voer
Alle hulp kwam te laat.
echtgenote werd opgevan
door de dienst Slachtoffer
van de politie. (VHS)

De jaarlijkse dotatie van
320.000 euro is maar een
peulschil in vergelijking met
het totale jaarinkomen van
het gezin van prinses Astrid en
prins Lorenz. De telg van de
Oostenrijkse
Habsburgers
verdient een klein fortuin als
bankier. Lorenz is in Zwitserland mede-eigenaar van de
bank Gutzwiller. Dat is een
zeer exclusieve, uiterst discrete bank met 65 personeelsleden die alleen klanten aanvaardt met een inkomen van
minstens 200.000 euro, zo
blijkt uit het boek ‘Koningskwesties’
van
Frédéric
Deborsu. Hoeveel Lorenz er
verdient, is een goed bewaard
geheim. Een Zwitserse journaliste raamt zijn salaris op 2,5
à 4 miljoen euro per jaar. Daarnaast adviseert de prins ook
grote bedrijven zoals BNP
Paribas of Suez. Bij Suez-Environnement zetelt hij in de
raad van bestuur sinds 1998.
Daarvoor kreeg hij in 2011 een
vergoeding van 70.750 euro.
Bij BNP Paribas zou hij
100.000 euro opstrijken. (PGL)

Facebook maak
1 gebruiker
op 3 ongelukkig

Een derde van de Faceb
gebruikers voelt zich onge
kiger na een bezoekje aa
site. Dat schrijft het Am
kaanse ‘Time’. Duitse on
zoekers onderzochten 600
quente Facebookgebruik
Vooral de vakantiefoto’s o
site blijken verdrietig te
ken. Ook andere foto’s roe
nogal wat jaloezie, verdrie
eenzaamheid op. De resu
ten hoeven niet te verba
op Facebook laat iedereen
doorgaans van zijn beste
zien. Die stortvloed aan p
tieve informatie kan ons
gevoel geven dat ons le
minder spannend en r
kleurig is dan dat van ande
Onzin, natuurlijk. Ook
Nederlandse socioloog K
Damhuis waarschuwde
voor het vertekend beeld
Facebook geeft. «Het is
arena waarin we cons
vechten om de gelukkigs
zijn.» (EVH)

DELPHINE BOËL IN ZELFDE
STIJL ALS MATHILDE

WEL VRAAGT ZE
ZICH AF OF ZE
DAN DE VOORBIJE
20 JAAR ZO
VERKEERD BEZIG
IS GEWEEST

Ziekenhuis start m
magneetgestuurd
hartoperaties

Reinhout Goddyn
(‘Royalty’)

Dat de prinses reageert, is opmerkelijk. Dat ze zegt dat ze zich neerlegt bij wat het parlement zal
beslissen, niet zozeer. Als prinses
moét ze zich daaraan houden.
Maar Open Vld-Kamerlid Luk Van
Biesen vindt alvast dat de prinses
eigenlijk beter geen uitspraken
zou doen in de pers. «Het past
niet. Het lijkt op onderhandelen.
En wij onderhandelen als regering niet met leden van de koninklijke familie over hun dotaties. Zij hebben maar aan te
nemen wat het wordt.»

Delphine Boël als diva. Dat is het resultaat
van een fotoshoot die ze deed, op uitnodiging van ‘Royalty’, in de befaamde Parijse
studio Harcourt. Daar hebben ze een heel
eigen stijl, filmisch bijna, met veel spots
maar zonder flitslicht. Het levert een typische lichtinval op. De ‘Harcourt-methode’
is ook de techniek die de Brusselse fotograaf Michel Gronemberger gebruikt
heeft voor het opvallende portret van prinses Mathilde, dat hij onlangs maakte naar
aanleiding van haar 40ste verjaardag.
Delphine is alvast ongelooflijk blij met het
resultaat van de fotoshoot. Maar bekritiseerde wel haar eigen uiterlijk. «Ik zie eruit
als koning Albert. Dat is nu eenmaal een
feit», zei ze voor de camera. «Ik heb zijn
kin, zijn mond, de vorm van zijn ogen. Ik
heb veel van die kant van de familie.» Om
eraan toe te voegen: «Ik zou liever op mijn
moeder willen lijken.» (ADW) Foto’s Harcourt/PN

Wantrouwen
Prinses Astrid krijgt elk jaar een
dotatie van 320.000 euro. Dat is
ruim het dubbele van het nettoinkomen van de premier en zijn
vicepremiers. In het regeerakkoord stond al dat er meer transparantie moet komen over de
dotatie-uitgaven van alle royals.
In de toekomst zullen alleen nog
de kroonprins en de weduwe van
de vorige koning toelagen krijgen.
De dotatie van koningin Fabiola —

	
  

Open brief van leraars in opleiding:
«Wij zijn niét dom»
«Wij zijn niet dom.» Dat is kort samengevat de open brief die studenten uit de lerarenopleiding in Heverlee hebben opgesteld. Ze reageren daarmee op de nieuwsartikels
van vorige week.
Uit een onderzoek was gebleken dat
het met de basiskennis van onze toekomstige leraars dramatisch gesteld
is. Zo wist een ruime meerderheid
niet wie Herman Van Rompuy was
en konden de meesten op een blinde
kaart Europese landen als Roemenië
niet aanduiden. «Dit heeft ons persoonlijk getroffen», schrijft Nick Van
den Heuvel, voorzitter van de depar-
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simplistisch over dat de lerarenopleiding in zijn geheel over één kam
wordt geschoren als ‘dom’.» Het probleem ligt volgens de studenten net
niet bij de lerarenopleiding. «Het
gaat over algemene kennis die men
in het secundair en zelfs het lager
onderwijs zou moeten aanleren.»
De studenten zijn bovendien van
mening dat anno 2013 parate kennis
niet mag worden overschat. «De
leerlingen van vandaag en morgen
zitten niet te wachten op leerkrachten met louter een grote encyclopedische kennis. Ze snakken naar
authentieke leraars die begeesterd
met hun vak bezig zijn en de leerstof

Het Antwerpse Middelhe
ziekenhuis is sinds kort ge
met een nieuwe techniek
hartpatiënten te behande
Met magneten kunnen
cardiologen nu een kath
vanop afstand naar de ju
plek in het lichaam sturen
katheter wordt ingebrach
de lies. Zo moet de bors
niet meer volledig geop
worden. Groot voordeel, z
bij oudere patiënten die
langzamer herstellen», a
woordvoerster Renee Will
Ander voordeel is dat de
rurgen de katheter met
simpele muisklik kunnen
sturen. Zo moeten ze niet m
urenlang
geconcentr
naast de patiënt blijven s
om met minutieuze bewe
gen de operaties uit te voe
Een zeventigtal huisar
volgde zaterdag live een m
neetgestuurde ingreep
groot scherm. Daarbij w
ook een oplosbare stent v
gesteld. Dat is een medi
afgevend veertje dat de kr
slagader openhoudt en na
tijdje zelf oplost. (DILA)

Banken verlagen spaarrente nog verder
De banken gaan de al historisch lage rente
op spaarboekjes nog verder verlagen. Dat
schrijft ‘De Tijd’ op basis van een rondvraag bij bankiers. Nochtans zit de marktrente de laatste weken wat in de lift.
Een klassiek spaarboekje brengt dezer
dagen nauwelijks iets op. De vier bekende
grootbanken bieden hoogstens nog 1%
rente. Als men de inflatie in rekening
neemt, verliest de spaarder er zelfs aan.
Toch zal de rente verder dalen, noteerde
‘De Tijd’ bij verschillende banken. Op het
eerste gezicht lijkt dat wat vreemd. De rente op spaarboekjes kan amper nog lager en
de marktrente zit voor het eerst sinds lang
in de lift. De daling van die marktrente was
de voorbije jaren een klassiek argument

Dat komt omdat de banken een deel van
het geld dat we op onze spaarboekjes zetten beleggen op lange termijn. Ze rekenen
erop dat niet alle spaarders tegelijk hun
volledige tegoed komen opvragen. Elk jaar
moeten de banken een deel van dat op lange termijn belegde geld herbeleggen. Dit
laatste gebeurt vandaag nog altijd aan veel
minder gunstige tarieven dan enkele jaren
geleden. Een Belgische staatsobligatie op
vijf jaar bijvoorbeeld brengt vandaag
slechts 1,2% op tegen 4% vijf jaar geleden.
Dat verschil weegt door in de spaarrente
die de banken vandaag aanbieden en is de
reden waarom het rendement van een
spaarboekje slechts met vertraging reageert. Een verhoging van de spaarrente is
dus nog niet meteen voor morgen, wel

rekeningen — klassiek en online.
De Belgische spaarder lijkt zich deze
atie niet heel erg aan te trekken. De i
op spaarboekjes steeg in 2012 met 20
jard euro tot een absoluut recordbe
van 230 miljard.

Beter kasbons

Wie als spaarder sneller wil genieten
de stijgende marktrente, steekt zijn
binnenkort beter in kasbons of zet he
een termijnrekening. Banken beleg
het spaargeld dat ze via die weg binn
krijgen doorgaans meteen voor deze
termijn, waardoor het rendement van
bons en termijnrekeningen veel dic
aanleunt bij de — momenteel licht stij
de — langetermijnrente. Dit zou zich

